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 بودا و جاودانگی
  
ه مطلوب ب افتنیرنج است، فراق محبوب رنج است، دست ن یرنج است، ناخوش يریتولد رنج است، پ«

 نه،یسوزد. مشتعل از چه؟ از آتش هوس، از آتش ک یاشتعال م بیدر له زیهمه چ ایدن نیرنج است. در ا
امور است  نیا همانا. يدیاز ناام ،یاز رنج، از نگران ت،یاز تولد، از سن و سال، از مرگ، از درد، از شکا

  »....سوزد یاشتعال آن م بیکه جهان در له
 دونیررفیام ۀهرمان هسه، ترجم ۀنوشت ،»ذارتایس« و احوال و آراء بودا، دو اثرِ  یزندگ ةدربار ن،یاز ا شیپ

کارل  ۀ، نوشت»بودا«مجال خواندنِ  رایرا خوانده بودم. اخ The Wisdom of Buddhaو  یگرگان
با  ،يقاره ا فلسویف کیاثر، در کسوت  نیدر ا اسپرس،ی. افتمیرا  ياسد اهللا مبشر ۀترجمبا  اسپرس،ی

 بشر، از سقراط و افالطون و بودا و خیآنها در تار تیاهم ییبزرگ و چرا ۀفالسف انیتفاوت م حیتوض
 ير درازناد رشانیکه تاث يکرده ؛ افراد ادی خیتار يها تیشخص نیو پرنفوذ تر نیبه عنوان مؤثرتر حیمس
به  ،ینفسان اتیهو مشت ازهایبودا برخواسته ها و ن دیتاک رِیتقر ن،یانداز گشته است. افزون بر ا نیطن خیتار
 گریاز د یو گرفت ها و مشکالت روح ریو گ یانسان رِیناپذ زیگر ياُس و اساس درد و رنج ها ۀمثاب

ت مرهم باور است که جه نیبر ا قایعم بودا اسپرس،ی تیکتاب است. به روا نیا زیفقرات تامل برانگ
، مامن و  کردن شهیپ يو فائق آمدنِ بر مشکالت و درمانگر لیستانسیاگز يادرد و رنج ه نینهادنِ بر ا

و به خلوت ابعاد  يمملکت وجود دنِیانفس کردن و در نورد رِیو س شتنیبه خو ۀجز مراجع یملجائ
را  عارفان« شود؛ که  ینم افتی يکردن، راهکار یسرا وار ریرفتن و شاخ و برگ درخت ضم یزندگ

  و: ،»شیخو رونیاز ب ستیشمع و شاهد ن
  ییمرو! نک تماشا تو تماشا
  ییتو دایو نهان وهو جهان

  مجو رونیدرمان غمها ز ب تو
  ییپازهر و درمان غمها تو که

ور ثر ماندگارِ آرتاز ا ،»میینما یآنچه م« روز گذشته، فصل  ستیب یط ز،یاثر دل انگ نیبر ا افزون
 دیاکت نیهمچن ،»يخودپسند« و » غرور«  انیم کیرا خواندم. تفک »یدر باب حکمت زندگ« شوپنهاور، 

 م،یون هستگوناگ يها اقیدر س گرانیو نشان دادنش به د اندنینما یبونِ آنچه در پ ریو زوال پذ یبر موقت
خواند و  کباریکتاب را  نیتوان ا یام، نم نوشته شتریفصل است. چنانکه پ نیا يها و اخگرها رتیاز بص

تامل  شنیآنرا مکرر در مکرر خواند و در مضام دیاست و با ینیبال يکتابها ةگذاشت؛ که در زمر نیزم
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 ،یص فلسفبحث و فح ریاثر، نه در مقام تقر نیشوپنهاور در ا د،یآ یکرد. همانگونه که از عنوان کتاب برم
اثر، بهره  نیخصا، از ااست؛ ش شیخو ۀستیز ۀبر تجرب یمبتن یعادت زندگس ۀفلسف نِییتب ۀشیبلکه در اند

  فراوان برده ام. يِو معنو لیستنسیاگز يها
دوم  ۀدرا، در جلسکون النیاثر جذاب م ،»یهست ریتحمل ناپذ یسبک« بهتر ریبه تعب ای »یبار هست« از  پس

کوندرا،  يکویاثر ن گرید ،»یجاودانگ«، برگزار شد شیکه حدودا دو هفته پ یاز سلسله جلسات کتابخوان
رن است و پست مد یرمان ،»یتهس ریتحمل ناپد یسبک«  ریاثر هم نظ نینُقل محفل و نَقل مجلسِ ما بود. ا

 شود و یوارد صحنه م یو هر از گاه ستیصرف ن يِو تماشاگر يگر تیدر مقام روا سنده،یدر آن، نو
  رد. گذا یم انینظرات خود را با خواننده در م

ورا دارد، بر خالف ل یمنفعل تیمتفاوت؛ اگنس در مجموع شخص یاتیو لورا، دو خواهرند با روح اُگنس
لورا  يشدنها نیی. از نظر اگنس، تالطم ها و باال و پایکه پر جنب و جوش است و مشحون از شور زندگ

 يدارد، برا یدکشصد خوکه ق کانشیمطلب به نزد نیاش با برنارد و القاء ا یدر مناسبات و روابط عشق
بگذارد و لزوما از سر  یماندگار و جاودانه در ذهن اگنس و همسرش پل باق یاست که از خود نقش نیا

از  يریند کثمان زی. در واقع، لورا نستیدارد، ن اریبس ۀکند به او عالق یمفرط به برنارد، که وانمود م ۀعالق
 گذاشتنِ نقش و خاطره يبر جا قِیشدن از طر انهجاودانه شدن است؛ جاود یمتوسط الحال در پ يانسانها

  که جانش را از دست بدهد. متیق نیاز خود، ولو به ا یادماندنیبه  يا
او را  انبیاست و گر »یجاودانگ«کوندرا در  یاصل یِدلمشغول ،یجاودانگ يو جستجو »يمعنو ییتنها«

هرت کنند و ش یم یزندگ یکره خاک نیا يکه بر رو ییسانهاکوندرا، عموم ان تیکند. به روا یرها نم
دوستان و  نکه از خود در اذها ینقش قیندارند، از طر ینفوذ چندان ةریو ثروت و قدرت و هنر و دا

 وندیدن و پش کینزد قِیاز طر زین یجاودانه شدن اند؛ برخ یگذارند، در پ یم يو بستگان بر جا کانینزد
  بداند و بشناساند. گوته ۀکه بر آن بود تا خود را معشوق یکس ریامرند، نظ نیا یوردر پمشه يبا انسانها افتنی

  
 ینگرایرخت بر خواهد بست و د انیخود از م يداند روز یم نکهیاست؛ به رغم ا یبیمعجون غر انسان

 کشند و یدر نقاب خاك م يکنند، رو ادیدر خاطر داشته باشند و  ابشیاست او را در غ لیهم که ما
 يایدر «در  تیوپیگذارد. دان ک يازخود بر جا يو اثر یوجود دوست دارد نقش نیخواهند رفت، با ا

 ينبنده اج چیاز ه ياثر چیشوند و ه ینابود م زین ادبودی يرسد که بناها یفرا م يروز": دیگو یم »مانیا
حال ظاهرا در  نیاست؛ درع یهر چند سخن درست و درشت. "نخواهد ماند يبرجا یخاک ةکر يبر رو

از  يریکث بانِیگر کلمه، ییکوندرا يندارد، چرا که جاودانه شدن به معنا یچندان داریمقام عمل، خر
  کند. یرا رها نم یرامونیپ يانسانها
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را  »یجاودانگ« دینبا م،یبه مسئله نگاه کن يو شوپنهاور و سپهر ياگر از منظر بودا و مولو گر،ید يسو از
 »میینما یآنچه م« بندد و  یآنها نقش م ریکه از ما در ذهن و ضم يریاز خود و تصو گرانید یدر تلق

، به حال از من گرانید ریو تصو یاست. تلق دنیرفتن و آب در هاون کوب راههیجستجو کرد، که به ب
؛ در  دیافزا یم میرنج ها زانیبر م و تنها دیگشا یاز کار فروبسته ام نم یکند و گره ینم یام فرق یکنون

و  نجایا او طراوت و لطافت ر ییبسر بردن و شکوفا شیمقابل، به سر وقت خود رفتن و سرخوشانه با خو
 نیا یاز پ دیبا نرو،یمن است. از ا یِو لمس کردنِ ، قوام بخش جاودانگ دنیاکنون سراغ گرفتن و چش

ا به ر یرا در عمق جان تجربه کرد و زندگ ییکرد و شکوفا یپر وخال تیرا از ابد هیامر روان شد و ر
بر  يرمه اس دنِیگذاشت. کش يمرگ بر جا يبرا يسوخته ا نیزم الوم،ی ریو به تعب ستیتمام و کمال ز

 يااز جاودانه شدن را بر ییمحصل و رهگشا يرامون نظر کردن، معنایو جهان پ یدر هست نگونهیچشم و ا
 يساختن و بر جا يدارد که به بها یتیچه سود و اهم نصورت،یا ریدر غ ر؛ی غزند و ال یامروز من رقم م

که در  يریتصو ستم،ین انهیکه من در م يفردا روز يبرا دیاز خود در ذهن عمرو و ز يریگذاشتنِ تصو
گردد، امروز خود را خراب کنم و  رانیو يندارد و کامال متصور است پس فردا روز ییخود بقا يجا

  آورم؟؟ یبدست م يزیرا در قبالِ فرو نهادنِ چه چ يزیرا فرو بنهم؟؟ چه چ لیاص یِزندگ
 یِبخوانکارگاه کتا نیکنم. قرار است در سوم یم هیدوستان توص ۀسه اثر روح نوازِ فوق را به هم خواندن

 بحث گریدکیبا  الومی نیارو ةشد نیاثر جذاب و تحس ،»ستیگر چهین یوقت«  ةدربار ،»يسهرورد ادیبن«
  .دیافزا یجلسه م نیا يالبته بر غنا زان،ی. حضورعزمیو گفتگو کن

  مهر با


